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COMITÈ INTERCENTRES DEL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR 26.10.2016 

 
 
Informació sobre la unificació de les sales del CECAT i Control de Bombers a la Regió de 
Tarragona 
 
Es tracta d’un projecte de fa 2 anys, que respon a la celebració de la XVIII edició dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona, l’any vinent, en el triangle geogràfic delimitat per les poblacions de 
Cambrils, Valls i Calafell (14 municipis) a més de 2 poblacions de la demarcació de Barcelona, 
Castelldefels i la capital. L’Administració avança que s’ha elaborat un estudi de la reubicació més 
adient per al comandament durant els Jocs, previstos entre els dies 30 de juny i 7 de juliol; a hores 
d’ara, de tota manera, no s’ha decidit ni concretat res. 
 
Atès que la sala presenta problemes acústics tals com reverberacions, es demana que si hi ha cap 
projecte del Departament, es transmeti abans als/a les treballadors/es, per tal que puguin 
manifestar-ne la seva opinió. 
 
 
Procediment per implementar la reincorporació de treballadors/es que han estat fora un 
llarg període de temps, concretament, operadors de control (també extensible, però, a 
d’altres col·lectius) 
 
S’acorda remetre aquest punt a la propera reunió del Comitè de Salut i Seguretat. 
 
 
Procediment per a les cobertures en la previsió de les guàrdies 
 
Per decisió de l’operativa a Girona, s’obre un protocol a la demarcació per tal de gestionar les 
guàrdies dels bombers. En aquest instrument als operadors de control se’ls fa responsables de la 
gestió i la fiscalització del compliment dels horaris, guàrdies, etc., dels bombers. Així com de la 
gestió i de l’arxiu dels llistats que aquesta obligació genera. 
 
CCOO manifestem el nostre desacord en aquest aspecte, traslladant l’opinió dels treballadors, i 
demanem a l’Administració que alliberi els operadors de control de totes aquestes tasques, ja que 
no són competència dels mateixos (a diferència, per exemple, del que passa amb el personal 
administratiu i tècnic de la DGP, que sí fa el suport de l’operatiu de Mossos, els operadors de 
control no tenen compreses aquestes funcions al VI Conveni). 
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Campanya forestal i Borsa d’hores 
 
Aquest punt es deixa pel proper Comitè, quan el Departament disposi de tota la informació. Si bé 
queda clar que la distribució de les hores del contracte del personal inclòs en la categoria 
d’ajudants d’ofici forestal no ha estat adequada, perquè part no ha fet ús de la borsa de 60 hores, i 
en canvi, segons les necessitats del servei, hi ha hagut treballadors/es que sí s’han activat per 
focs forestals, i en diumenges, festius i en torn de nit, cobrant el mateix que l’hora ordinària. 
 
 
Modificació de l’horari de Taller ràdio de Barcelona 
 
CCOO hem detectat que una part de les hores del personal del taller ràdio no estan 
calendaritzades dins del còmput anual de les 1633 hores exigides per norma convencional. Si, a 
més a més, afegim que el personal fa un horari de rotació de torns de 10 hores, no surten els 
números i acaben devent hores al Departament, que s’han de recuperar en dies i horaris 
imprevistos pels treballadors.  
 
En conseqüència, CCOO demanem que es calendaritzin tots els dies i proposem, alhora, que com 
a mínim durant l’estiu, es facin torns de 12 h i no de 10, a tot Catalunya, amb l’objectiu de quadrar 
el calendari laboral, mesura que comportaria beneficis per als treballadors i per a l’Administració. 
 
 
Torn obert de paraules 
 
1. CCOO preguntem al Departament si els/les treballadors/es que deixin de prestar els seus 

serveis durant els mesos d’octubre i de novembre cobraran d’ofici la part corresponent de la 
paga extra de desembre de 2012, un 20,77%, segons es va plasmar al Decret llei 4/2016. La 
resposta és que només es pagarà als treballadors i treballadores que l’hagin sol·licitat 
expressament abans del 23 de setembre pels canals adients. I que el Departament va enviar 
cartes a tots i cada un dels treballadors/es avisant sobre aquesta qüestió. 

2. El Departament ens informa del retorn del programa EOLIA sense especificar quan. Resta 
convidada l’operativa a la propera reunió perquè s’hi expliqui. 

3. Els operadors de control que van reclamar el pagament de les hores extraordinàries de fa 2 
anys han rebut resposta per escrit. 

4. El Departament informa que, en tots els contractes de campanya d’estiu, els permisos de 
matrimoni es denegaran sistemàticament, sense cap mena d’excepció. Òbviament, CCOO ens 
hi oposem, i més quan s’al·lega una suposada manca de moralitat o ètica envers les 
responsabilitats contractuals dels treballadors. Ben segur que si aquests contractes no fossin 
el paradigma del contracte laboral precari a totes les administracions, no caldria arribar a 
aquests extrems. Recordem que s’han produït altres casos de denegació sense justificació de 
permisos demanats aquest estiu, permisos de què tenien dret a gaudir les persones 
sol·licitants, com ara per a la realització d’exàmens finals en centres oficials (àdhuc de les 
administracions i per a la promoció professional del propi treballador, amb l’objectiu de fer 
carrera a la Generalitat).  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


